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Beste ouders, 

Tips rond invulling  

2 april 2020 

Tip van de dag 

 

 Zie het zaadje groeien 

- zoek een zaadje van een plant, je hoeft niet altijd ver te 

zoeken! Ook een eikel, zaadje van een paprika, tomaat, … 

kan je gebruiken.  

- doe wat vochtige aarde in een zakje, of gebruik nat 

keukenpapier. Daar leg je je zaadje in.  

- hang het zakje aan een raam, zodat er veel licht en 

warmte bij kan.  

- Ga regelmatig een kijkje nemen. Misschien kan je met stift 

wel op het zakje aanduiden hoe groot het zaadje was?  

 

Buiten/binnen 

activiteit 

 

 Ballon raketten  

- kleef een ballon vast aan een rietje 

- dit rietje kan je versieren met vleugels, stippen…  

- blaas via het rietje je ballon op, hou dit even vast en laat 

daarna je ballon vliegen in de lucht!  

Uitdaging alleen 

/samen 

Blaasparcours  

- kleef hindernissen (keukenrol, wc papier rol, gebogen 

papier…) op een stuk karton of papier of op de grond 
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- blaas met een rietje zo snel mogelijk een pingpongballetje 

door en onder de hindernissen 

- wie is de sterkste blazer?  

Digitale tip 

 

Een leeuw, tijger, pinguïn of haai in je huis? 

- Typ de naam van een dier op in Google Chrome.  

- Klik op 'weergeven in '3d' 

-als je bovenaan op 'object' drukt, krijg je het dier in 3D te zien.  

- als je bovenaan op AR drukt, krijg je het dier te zien alsof je het in 

je huis staat! 😲 

- het werkt nog niet bij alle dieren, even uitproberen dus! 

 


